
 

 
 

 

Kultúrny, kreatívny a komunitný marec v bode.K7 
 

 

Čaká vás Kinečko a tvorivá dielňa pre deti, filmová klasika i novinka pre dospelých, 

atraktívna prednáška popularizátorky tradičnej kultúry Kataríny Nádaskej, inšpiratívne 

stolovanie na severský spôsob a ukrajinskú tému, stretnutie a diskusia s grafickým 

dizajnérom Mykolom Kovalenkom, rozprávkové bábkové predstavenie a koncert 

minimalistickej hudby v novom formáte Umenie pre školy. Máte sa načo tešiť! 

Viac informácií TU. 

 

 

 
 
 



 

Aj v marci pokračujeme s aktivitami na podporu 
Ukrajiny 

 

 

Spojili sme sa s ďalšími kultúrnymi centrami naprieč Európou, aby sme si pripomenuli 

rok od vypuknutia vojny v rámci iniciatívy Ukraine Month. Súčasťou Ukrajinského 

mesiaca je vernisáž prebiehajúcej výstavy 365. Čo deň vojny, to plagát, ktorá sa 

uskutoční v stredu 8. marca o 17.30. Vystavené diela a svoju tvorbu publiku predstaví 

autor, grafický dizajnér Mykola Kovalenko. V nasledujúcej diskusii porozpráva o tom, čo 

znamená opustiť svoju vlasť a začínať v novej krajine a ako zvláda záväzok vytvoriť 

každý deň jeden plagát. V podujatí pod názvom Folkekøkken 

s nitrianskou Mareenou: Ukrajinská edícia vytvoríme priestor pre spoločné 

stolovanie a debatu nad skvelým jedlom ... tentokrát ukrajinským. Kapacita je 

obmedzená, preto si miesto rezervujte vopred na info.nitra@mareena.sk. 

 

 

 



 

Ďalší ročník Diváckej programovej rady 
 

 

Stretnutia so skupinou nitrianskych obyvateľov sme si obľúbili a tak pokračujeme 

s formátom Diváckej programovej rady. Na základe otvorenej výzvy sa do nej prihlásilo 

14 občanov. Prvé stretnutie sa uskutoční 7. marca 2023 v bode.K7. Skupinu 

Nitrančanov teraz čaká dôležitá úloha: pozerať, hodnotiť, diskutovať a odporúčať 

kurátorom Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2023 a programovej dramaturgii 

bodu.K7 diela do programu. 

 

 

 

 

2% nie sú málo, ale veľmi veľa 
 

Nesmierne si vážime Vašu podporu a aj v tomto roku môžeme sľúbiť, že ak sa 

rozhodnete darovať svoje 2% nám, využijeme ich zodpovedne. Prispejú k realizácii 

umeleckých, kultúrnych a vzdelávacích projektov a podujatí z oblasti divadla, hudby, 

vizuálneho umenia či filmu. Mnohé z podujatí prinášame verejnosti zdarma. 



 

Pripravujeme program pre všetky vekové a sociálne skupiny, pomáhame integrácii, 

spolupracujeme s jednotlivcami a organizáciami na Slovensku a v zahraničí, 

zviditeľňujeme Nitru na kultúrnej mape Európy. 

Viac informácií TU. 

 

 

 

 

Študenti obsadili bod.K7 
 

 

Práca s mládežou a študentmi je dôležitým poslaním Asociácie Divadelná Nitra od jej 

vzniku.  Mladým ľuďom sme sa rozhodli sprístupniť aj kultúrny priestor bod.K7. Od 

januára umožňuje študentom vysokých škôl celoročnú prax a mentoring. Ako prvá 

k nám zavítala poslucháčka VŠMU v Bratislave Tamara. Ako študentku divadelnej vedy 

ju zaujala práca v oblasti systematizácie archívu Asociácie Divadelná Nitra. Od 

februára si na sekretariáte a produkcii realizuje svoju prax Ivana, študentka UKF 

v Nitre. Viac informácií TU. 



 

 

 

 

Program Medzinárodného festivalu Divadelná 
Nitra 2023 neúnavne pripravujeme! 

 

 

Kurátori a konzultanti festivalu nezaháľajú a cestujú po festivaloch a divadlách 

v zahraničí a na Slovensku, aby pre vás pripravili program 32. ročníka Divadelnej Nitry. 

Za týmto účelom vycestovali v posledných februárových dňoch tiež na festival Malá 

Inventúra v Prahe, ktorý priniesol 35 najvýznamnejších inscenácií uplynulého roka 

z českej nezávislej divadelnej scény a nového divadla. 

  

 

 

 

 

 
 



  

 

 


